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 ¹dT�z%� ¹±+� OÅ[¡ vª�Š| ¾±« ¹pº| BH| ™v¾| Ñ#Ã¿‚ 
T`Þ«�� [Av#� ¹QOHžz%| �€«"" 14 QH&¿� M³x vÑÃ¾ [Ax 
zÖo} ›¼H x±# QH¿� x` ™«Ø} ¼«T ¹zàv[v[ T`Þ HRŸEÅ 
OŠdz% O€T ¹¨¼Ž� ë[ M³x v#Å� ¹Q¼ÒJØ ¡ez| OG‹ HT�T 
e«` ™¾ÀHT"" u}ÚT]U ወያኔና ሶስት ፓርቲዎች የምርጫ ስነ ምግባር ደንብ 
ተፈራርሙ& ወያኔ ቡናንና ሌሎች የEርሻ ምርቶች ንግድን  በሞኖፖል የተቆጣጠረ መሆኑ 
ታወቀ& በIትዮጵያ የትምህርት ጥራትና ስርጭት ከፍተኛ ውድቀት Eንደደረሰበት ወያኔ 
Aመነ �“ K?KA‹ ²?“−‹”U �”}’ƒ“K”:: 
  
 
voÅQ¼ [Av#� vzOHžz ¨¼Ž ™Ñ²³ OÀvo c&¼oz« ¹z^v«� M±x m%Ø` ™d�f 
Ÿm[vv‰I H›`À{ ¹QO×«� BH# ^c# hÙ H^c# ØoT HRªJ ™pxm%y ™�ÃH ›¹{¹ 
Š«"" vÅ_Ãª Ô`õ O× zxH: HzÖm*« M³x ¹zIž«� ¹›FJ ™`Ã{ ¨¼Ž HzÔÃ« 
M³x OhÖ# ¹o`x Ñ&±+ |³{ Š«"" ¹¨¼Ž v#Å� H[Axz“ ¹QI¡ ›`Ã{� vOhØ� 
H^c# Ÿ³� OP¼ vRªJ cï zO¡a ¼H« c&G� v±&B `ž#e zÓw\ ÀÓU ¹Qzww\| 
w¯Ã� |I�|T Šv\— ²_T ™H#"" eH±&F H¨¼Ž Ñv¼« À`~J RH| eFz| ™¾G�T"" 
v™+¢�Q« Oe¡ Ó� vÑv&� ¨Ý c&O±� ¼H« JºŠ| x±# v&H&¿� x` À[Í ™&|¿å¼� 
¹QÔÃ OG‹ {«uJ"" ¹ŠÃÏ ªÒT vOÛO\ ™Še}“ Ñv& ¼H«� M³x Hwe Ož^� 
‚Ó` OÃ[Ñ#� ™ªm*¬‚ Þ� eØz« ™ÒJÖªJ""¨¼Ž ›¹ÛO[ ¼H«� ¹ŠÃÏ ªÒ ¨À 
õÐ{ ªÒ¬‚ HR�žwHJ ¹Q¼À`Ó« Ø[| ÀU³z“� Ö#[z“«� ¹QO{� 
¹Q¼ÒJØ  Š« c&H# ¹™+¢�Q ™ªm*¬‚ z‚zªJ"" ž®O| ®O| ™+¢�Q« ™ÀÑ 
zOŠÀÑ ›¼H ¹Q±IxÀ« ¨¼Ž vAÑ]~ ¹Ñw«� [Ax� ¹‹a «ÅŠ| m«c� ‚Ó` 
vQ¼dT� À[Í HRe[Ã| ›�Ãnz«T zÒJÚJ""  
 
 
ወያኔና ሌሎች ሶስት ፓርቲዎች በምርጫ ስነ ምግባር ደንብና የምርጫ ሂደቱን የሚከታተል የጋራ 
ምክር ቤት ስለ ማቋቋም ጉዳይ ስምምነት ላይ መድረሳቸው በዜና ላይ ተገልጿል። የወያኔ ተለጣፊ 
ድርጅት በመሆንና ከወያኔ ይበልጥ ለወያኔ ጥብቅና በመቆም የሚታወቁት የልደቱ Aያሌው Iዴፓና 
የAየለ ጫሚሶ ቅንጅት የስምምነቱ ፈራሚዎች መሆናቸው ብዙ ባያስደንቅም የAቶ ኃይሉ ሻውል መIAድ 
በዚህ ስምምነት ላይ ተገኝቶ መፈረሙ ብዙ ያስገረመና ያስደነቀ ጉዳይ ሆኗል።  ስምምነቱ Aካቷል 
የተባለው በስነ ምግባር ኮድ ላይ የተደረገው ስምምነት ስለምርጫ ዘመቻ Aካሄድና ስለምርጫ ውጤት 
ፓርቲዎቹ መከተል ስላለባቸው ድንብ ስነስርዓት በርከት ያሉ ጉዳዮችን Aካትቷል የተባለ ሲሆን Eነዚህን 
ስምምነቶች በትክክል በስራ ላይ ለማዋልና ችግር ቢነሳ በምክክር ችግሩን ለመፍታት Eንዲያስችል  
ከላይ ጀምሮ Eስክ ታች ድረስ የሚዋቀር የጋራ ምክር ለማቋቋም ተስማምተናል የሚል ገለጻም ተስጧል።  
ይህ ስምምነት ለፓለቲካ ፓርቲዎቹ ነፃነት የሚሰጥ ሳይሆን ወያኔ የበለጠ የፓለቲካ ፓርቲዎችን 
የሚቆጣጠርበት ሁኔታ ይፈጥራል በማለት ታዛቢዎች ይተቻሉ። የምርጫ ቦርዱ በወያኔ Aባላት ቁጥጥር 
ስር በሆነበት ሁኔታና በ33 ሺ የምርጫ ጣቢያዎች ውስጥ ምርጫውን Eንዲያስፈጽሙ የተመደቡ 
ግለሰቦች ሙሉ ሙሉ የወያኔ ካድሬዎች በሆኑበት ሁነታ፤ የፀጥታ ሃይሉ ወታደሩ_ ፓሊሱና የስለላ 
መዋቅሩ በወያኔ የግል ንብረትነት በሚፈርጅበት Aገር ምንም ዓይነት የይምሰል ስምምነት ምርጫውን 
ነፃና ፍትሃዊ ሊያደርገው Aይችልም ሲሉ የፖለቲካ ተንታኞች Aስተያየት ይሰነዝራሉ። ወያኔ ባለፉት 4 
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Aመታት  የ1997ቱ ምርጫ ፈጥሮበት የነበረውን ችግር ላለመድገም ከፍተኛ ዝግጅት ሲያደርግ መቆየቱ 
የታወቀ ሲሆን የተወዳዳሪዎች ሽፋን ካገኘ Aሸናፊ ነኝ ብሎ መውጣቱ የማይቀር ነው። በከተማም ሆን 
በገጠር የፓርቲ Aባል ካልሆንክ ስራ Aታገኝም፡ ፤ኃላፊነት Aይሰጥህም  ለህልውናህም ዋስትና የለህም 
በሚል ማስፈራራትና ተጽEኖ በርካታ ካድሬዎች የመለመል መሆኑና በርካታ ገንዘብ በማፍሰስም በሚሊዮን 
የሚቆጠሩ ሰላዮች ሰርጎ ገቦችን በምስጢር የቀጠረ መሆኑ ታውቋል። በገጠር ከገበሬ ማህበር ጀምሮ 
Eስከክልል Aስተዳድር ድረስ በከሞችም ከቀበሌ ጀምሮ Eስከላይ ድረስ የራሱን ጀሎዎች Aስቀምጧል። 
የፍርድ ቤቱ ተቋምም  በዚሁ ቡድን ቁጥጥር ስር መሆኑ ግልጽ ነው። ከዚህ ሁሉ በላይ ግን የምርጫውን 
ሂደት በስልት Aሰናክለው ለወያኔ የሚያመቻቹ  በርካታ ካድሬዎች Aስፈላጊ በሆኑት ተቋሞች ውስጥ 
የተሰገሰጉ ስለሆነ የምርጫው ዉጤት ገና ሳይጀመር የታወቀ ነው የሚሉ በርካታ ናቸው። ሌሎች የወያኔ 
ተለጣፊዎች በዚህ ስምምነት ዙሪያ የሚኮልኮሉ መሆናቸው ግልጽ ሲሆን መድረክ የሚባለው ቡድን ምን 
Eርምጃ Eንደሚወስድ የሚቀጥሉት ቀናት ግልጽ ያደርጋሉ የሚል Aሰተያየት የሚሰነዝሩ ብዙዎች ናችው። 
¹M³x en¾� [Ax ›�ÃH G� ¨¼Ž vzHOÀ« ÓÅ¹HjŠ| ›¼±ÒÊ ¼H«� ¹T`Þ 
|`®&| vØU� ›¹Ñóv|� x±# QH&¿� x`T ›¼ïccv| OG‹ ¹Q{¾ Š«"" v1997 
ž{¹« vwc ¹¨¼Ž v#Å� ¹T`Þ CÀz%� vm%ØØ\ e` ™eÑx}� pJö wHv| 
žHOÀw€«zH×ò¬‚ vzÛR] (RH|T žJÀz% ™&Äø� ž™¹H ÞQf« v#Å� H+I) 
v™&�ÌŠ` †¾H# i«J ¹QO^« ¹OI ™&|¿å¼ ™�ÅŠ| Å`Ï|/O™&™Å/ ¹±&B w;J| 
zŸó¾ H&G� OŠdz% ™ŠÒÒ] ›¹GŠ Š«"" OÅ[¡ vQH« exex ¼H#| v#Å�‚ 
›¼�Ñ^Ñ\ ¼H# v&G�T vT`Þ« ™�ŸïJT ¹QJ ™oªT ¹Q¾±# ™¾ÀH#T c&H# «eÖ 
™ªm*¬‚ ™e[ÅzªJ""T`Þ«� vzOHž| v1997 ®.T. ›�ÀŠv[« BH# ª�« Ø¼m, 
¹O`Þ FÓ Om¹`— ¹T`Þ ¢Qj‹ Šì OG�� v™B‹ C±+ ÀÓU vzH¾ ž1997 vò|� 
v‰I H›e` ¹zÃ[Ñ# ¹úHz*Ÿ ›e[•‚ Oï{| G� dH ¾F BH# Q²� d¾cÖ« vO`Þ« 
CÀ|� e� TÓw` I¾ x� ž¨¼Ž Ò` «¾¾| ™Å`Ô Hò`R OÅ[c# x±#¬‚� ¼eÑ[O� 
¹Q¼ŠÒÓ` Ñ#Ã¾ G‘J"" Oc[{ª* oÅO BŽ{¬‚ ¾wH# ¹Šv\| BH# ¹z±ŠÑ# ¹TcIJ 
¼H#| ¡õH:‚ vOÝ« T`Þ ¨¼Ž ¼« ™àv`xa ™h�ò G� xo ¹QJ c&G� Ö#` 
ŸJï^ ¹z¨c# ¨�va‚� H™Ív&¬€% OeÖz% ¹QÖvo Š«"" ¹T`Þ« ±+�Š| Q²� ™Jw 
v&G�T ¨¼Ž ¾F� ±+� vR�ïe ¹[Av#� ±+� HOÀvo ¨¾T HRe[d| ›¹×[ Š« c&H# 
¹úHz*Ÿ{²v&¬‚ ™ÒJÖªJ""  
 
 
ጉና የተባለው የወያኔ የንግድ ድርጅት በከፍተኛ ደረጃ በቡና ንግድ ውስጥ መሰማራቱን ብሉምበርግ 
የተባለው የምEራባዊያን የዜና ድርጅት በዚህ ሳምንት ውስጥ Aጋለጠ። የወያኔው ድርጅት ጉና ካልፈው 
ሀምሌ ወር ጀምሮ በቡና ላኪነት መሰማራቱ የተገለጸ ሲሆን በዚህ በያዝነው Aመት ወደ 12000 ሜትሪክ 
ቶን ቡና ወደ ውጭ ለመላክ  Eቅድ Eንዳለው ለማውቅ ተችሏል። በዚህም በIትዮጵያ ትልቁ የቡና ላኪ 
ድርጅት መሆኑ ታውቋል። ወያኔ Aይን ባወጣ መንገድ የቡናና ሌሎች የውጭ ንግዶችን በራሱ ድርጅቶች 
የሞኖፓል ቁጥጥር ስር ለማድረግ የተጠቀመው ከሁለት Aመት በፊት ዶ/ር Eሌኒ ገብረመድህን በምትባል 
ከወያኔ ጋር ቀረቤታ ባላት ግለስብ Aማካይነት በተቋቋመው የIትዮጵያ የምርት ገበያ (  
Commodity exchange of Ethiopia) በተባለ የሽፋን ድርጅት Aማካይነት መሆኑ ይታወቃል። ይህ 
ድርጅት ለማቋቋም ያስፈለገው የEርሻ ምርትን Aስመልክቶ ገበሬውና ገዥውን በማገናኝት ገበሬው ትክክለኛ 
መረጃ Aግኝቶ ምርቱን በተገቢው ዋጋ Eንዲሸጥ ለማድረግ ነው የሚል ምክንያት ቢሰጥም ዋናው Aላማ 
በ Eርሻ ምርት ንግድ ላይ በተለይም ወድውጭ በሚላኩ የEርሻ ምርት ውጤቶች ላይ የወያኔ የንግድ 
ድርጅቶች የሞኖፖል ቁጥጥር Eንዲኖራቸው ለማድርግ መሆኑ ግልጽ ሆኗል። ለዚህ ድርጅት ከተመደቡት 
11 የቦርድ Aባሎች መካከል ስድስቱ የወያኔ Aባላት መሆናቸውና በመስራችነት ከተመዘገቡት 87 የንግድ 
ድርጅቶች መካከልም 63ቱ Eንደነ ጉና የመሳሰሉ የወያኔ ድርጅቶች መሆናቸው  Eንዲሁም ዋናዋ ስራ 
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Aስኪያጅ ክውያኔ ጋር የጠበቅ ግንኙነት ያላት ግለሰብ መሆኗ በዚህ የንግድ መስክ የወያኔ የሞኖፓል 
ቁጥጥር የተረጋገጠ መሆኑ ያሳያል በማለት ለጉዳዩ ቀረቤታ ያላቸው ሰዎች ይገልጻሉ። ከዚህ ሌላ ወያኔ 
በዘረጋው መዋቅር Aማካይነት Aርሶ Aደሩን በቀጥታ በመገናኝትም ሆነ ዋጋዎችን በመወስነ Eንዲሁም 
የማከማቻ ቦታዎችን በማዘጋጀትም የክሬዲት Aገልግሎቶችን በማዘጋጀት የበላይነት ስላለው የንግዱን 
መስክ የሚቆጣጠረው መሆኑ ምንም ጥርጥር ሊኖር Aይችልም። ክዚህ በፊት የቡና ላኪዎችን ቡና በህገ 
ወጥ መንገድ Aከማችታችኋል^ Aለፈቃድ ሸጣችኋል ወዘተ በሚል ሰበብ ቡናቸውን መውረሱና 
ኣንዳኖቹንም ማሰሩ የሚታወስ ሲሆን ይህን ያደረገው በዚህ የንግድ ላቀደው ሁለገብ ቁጥጥር መንገድ 
ለመጥረግ መሆኑ ግልጽ ነው ሲሉ ታዛቢዎች ይተቻሉ። የIትዮጵያ ምርት ገበያ ድርጅት የተባለው 
ድርጅት ወድፊት ቡና ብቻ ሳይሆን የሰሊጥ የስንዴና የጤፍ ንግዶችን ለመቆጣጠር Eቅድ ስላለው ወያኔ 
የAርሻ ምርት ንግድ በሙሉ በቁጥጥሩ ስር ሊያደርግ ይችላል የሚል ስጋት ብዙዎቹ ይሰነዝራሉ።    
 
 
 ¹¨¼Ž ™Ñ²³ vD¾R�| zuU‚ «eØ ×Jn ›¹Ñw ›¹ïÖ[ ¼H« ™cžò� ™ddv& BŽ{ 
›¹{¨m ¾F ™Ñ²³ vQ¼¨×« ™Âc ^¯¾ |v½ OíK+| Ó� HA¾R�z Š¡ Óà| 
zÖ¼m* znªQ A¾H:‚ �€« xH: H&že ¾U¡^J"" wHï« cU�T ž™eJT� T¡` v+| 
¹zw[\| ¹T¡` v+z% ù_±&Ã�| AÏ vh&` ™xÀI— T¡|J ù_±&Ã�z% AÌ  œeR� 
™&x^CT� ¹T`| ±`õ AIò ™} žÅ` ^FR} vª� ëAò« vh+¡ Bc+� ‹[Â� ò`R 
žy{€« ¹zw[\| ¹™&M™ÄÓ ™wJŠ|� oí m`yI€« ™�ï[TT vRH{€« OG‹� 
v¾ó ™ÒJÖªJ"" ¨¼Ž ™ezR]¬‚� H+H:‚�T BH# ¹™&M™ÄÓ ™wJ B‹ xH: 
™�ÀQ¼eÑÀÅ vzÀÒÒQ ¹zÑHë Š«"" ¹¨¼Ž ™Ñ²³ ž1983 ÊTaT ¹A¾R�| 
JºŠ}‚� HReó|� xØxØ HOõÖ` žw¯Ã� Ò` z¨ÃÏ} c&Ø`›�ÀŠv`T TeÖ&` 
™¾ÀHT""  
 
¹¨¼Ž ŸÅ_ G� Ó� ^c#� ™v#Š ä«H:e xH: ¹QÖ^«T ÓHcx c&�Æc#� c&vÖxØ 
O¡[P z±Ów;J"" ØoT| 11 ¹zÊO[«� ¹oÁc e�Æe excw ¹¨¼Ž« ™v#� vØxÙ 
™H eTTŠ| Ovz‹ v±+� Rc^Þ¬‚ BH# m`w;J"" vÑ² õnÄ� eJ×Ž ™v#Š dP®+J� 
OmH+ OÅv&¼HB ¼H« ¹¨¼Ž ™v#� vOÛ[iT c&�Á ›Tv& eIH«� ™v# dP®+J 
¹JR|� z^Å° DHò zxH« Oc¹R€« ¯oÁ� ›�Ãžhïv| zŠÓbJ"" ¹™v#Š ä«H:e 
¨¾T ™w Ñx[ OÅF� m” ›Ï GŠ c&�Á� e|vÖxØ ¹p¹‚ ÓHcxT ž™&¹\dH+T 
e|OHe H›e` OÃ[Õ� žFOT OÒHÚT ™ŠÒÒ] G‘J c&H# {²v&¬‚ Öm%OªJ"" 
¹™v#Š ä«H:e� õIÔ| ™eïìQ G� ¹z¨c‹ ääd|�T™eÀvÀv ¹zwH« H&m F\¼� 
¼_Å žvÀ« Ó� ž›e` OHmm% ¹Q{¨e Š«""  
 
 
Iትዮጵያ በትምህርት ጥራትና ስርጭት መስክ ከAፍሪካ Aገሮች የመጨርሻ ተርታ መመደቧ ተደጋግሞ 
የተገለጸ ሲሆን ሰሞኑን በለጋሽ Aገሮችና በዓለም ባንክ ግፊት ወያኔ ይህንን ሀቅ የተቀበለ መሆኑ 
ከትምህርት ሚኒስቴር Aካባቢ የሚገኙ የዜና ምንጫችን ገልጽዋል። በዚህ በያዝነው 2002 ዓ.ም. 
ከዋዜማው ጀምሮ የወያኔ ቅስቀሳ ትምህርት ፣ መንገድና መሰረተ ልማት ላይ ያነጣጠረ Eንደነበርና ይህም 
Eንደሞኝ ለቅሶ በነጋ በጠባ ሲድጋግም Eንደነበር ሁሉም ያስተዋለው ጉዳይ ነው።   ፡፡ በዚህ በያዝነው 
Aመት በትምህርት ጥራት ላይ የወያኔው የትምህርት ሚኒስትርና ሌሎች ትናንሽ ካድሬዎች Aስራ ስምንት 
Aመት ሙሉ ካለ Eንዳች ጥናት ሥራ ላይ ያዋሉትን ትምህርት ጥራቱን Aስጠበቀና ከሁሉም ልቀናል 
በማለት የድንፋታ ዲስኩራቸውን ሲያስሙን Eንዳልከረሙ ሁሉ ዛሬ ተመልሰው ትምህርቱ ጥራቱ ወድቋል 
ማለት መጀመራቸው ነገሮች የጨለመባቸው መሆኑን ያሳያል ሲሉ ታዛቢዎች ይተቻሉ።  ለመጀመሪያ ጊዜ 
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ወያኔ በይፋ ከAንደኛ Eስከ ሁለተኛ ደረጃ  Eንዲሁም የዩኒቨርሲቲ ትምህርት ከፍተኛ ውድቀት 
Eንደደርስበት በማመን ለትምህርት ጣራት ዘመቻ Eንደሚያስፈልግ መቀስቀስ የጀመረ መሆኑ ታውቋል፡፡ 
የዛሬ Aስራ Aምስት Aመት ግድም ወያኔ Aዲስ Aወጣሁት ያለውን የትምህርት ፖሊሲ በማንለብኝነት 
በሥራ ላይ Eንዲውል ሲያደርግ ከመምህራን፣ ከወላጆች፣ ከተማሪዎች ጠንካራ ተቃውሞ የነበረ መሆኑ 
የሚታወስ ነው፡፡ ከስር Aስከ ላይ የትምህርት ፖሊሲው ትውልድ ገዳይና የAገር Aድገትን ጎጂ Eንደሆነ 
በሰፊው ተነግሯል ፡፡ ብዙ ጽሁፎችም ለንባብ በቅተዋል፡፡ መምህራንና ተማሪዎች  ይህንን ትውልድ ገዳይ 
የወያኔ የትምህርት ፖሊሲ በመቃወማቸው ታስረዋል ፣ ተንገላተዋል፣ ሰቆቃ ተፈጽሞባቸዋል፣ መማህራን 
በዚህ ሳቢያ ከሥራ ተባረዋል፣ ከሀገር ተሰደዋል፣ በተረራ ፀሐይ ተገድለዋል፡፡ የመምህር Aሰፋ ማሩ ግድያ 
ሌላ ሳይሆን ይህን ትውልድ ገዳይ ፖሊሲን በቆራጥነት በመቃወሙ Eንደነበር የሚሳት Aይደለም፡፡ ዛሬ 
ከዚህ ሁሉ በርካታ Aመታት በኋላ Eራሱ ወያኔ የትምህርት ፖሊሲውን ትውልድ ገዳይነት Aምኖ ጥራቱ 
Eጅግ ዘቅጧል ቢልም በAገርና በህዝብ ላይ ለፈጸመው በደል ግን ይቅርታ Aለመጠየቁ ለህዝብ ላለው 
ንቀት ቋጥኝ ማረጋገጫ ነው፡፡             
Iትዮጵያ በትምህርት ጥራትና ስርጭት ከAፍሪካ ከመጨረሻዎቹ Aገሮች Aንዷ ለመሆን የበቃችው በዚህ 
በትውልድ ገዳዩ የወያኔ የትምህርት ፖሊሲ መሆኑን የትምህርት መስክ ባለሙያዎች ይናገራሉ፡፡ 
በዩኒቨርሲቲ ትምህርት ጥራትና ስርጭት በIትዮጵያ ተገነቡ የሚባሉት ዩኒቨርስቲዎች Eንኳን ከሌላው  
ከኬንያና ከUጋንዳ ዩኒቨርስቲዎች ጋር ሊወዳደሩ  Aልቻሉም፡፡ የAለም Aቀፍ Aጥኚዎች Eንደሚተነትኑት 
ከሆነ የIትዮጵያ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች በUጋንዳና በኬንያ ከሚገኙ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ቀርቶ በEነዚህ 
Aገሮች ከሚገኙት ሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች ጋርም መነጻጸር Eንደማይችሉ ነው፡፡ ይህ የሚያሳየን ወያኔ 
የAገር ተረካቢ የሆነውን ወጣቱን በበቂ ሁኔታና በጥራት Eንዲዘጋጅ Eንደማይፈልግና ለዚህም  
ትውልድንም Eንደገደለ Eንረዳለን፡፡  
  
ከዚህ ጋር ተያይዞ ከተገኘው ዜና መረዳት Eንደተቻለው ከAለም ባንክ በተገኘ ብድረና Eረዳታ ከAንደኛ 
ከስከ Aስራ ሁለተኛ ክፍል የሥርAተ ትምህርት ክለሳና የመጸሐፍ ዝግጅት Eየተደረገ መሆኑን ነው፡፡ ይህ 
ዝግጅት የወያኔን ፍላጎትና ፈቃድ ከማሟላት Aንጻር የተቃኘ ስለሚሆን የትምህርትን ጥራት ከማምጣት 
ይልቅ ወደ ባሰ Aዘቅት ሊከተው ይችላል የሚል Aስተያየት በትምህርት ባለሙያዎች Eየተነገረ ነው፡፡ ይህ 
የክለሳ ሥራ ሲከናወን መምህራንን ያላሳተፈና ለሆዳቸው ባደሩ በወያኔ ካድሬዎች የተዘጋጀ በመሆኑ 
ከጥራት ይልቅ ጎጂነት ሊኖረው Eንደሚችል ብዙዎች ይስማማሉ፡፡ ከAንደኛ Eስከ Aስራ ሁለተኛ ክፍል 
የEያንዳንዱ የትምህርት ዓይነት የመጸሀፍት ህትመት ከAገር ውጪ ላሉ ማተሚያ ቤቶች ጨረታ ወጥቶ 
ለAንድ የህንድ ኩባንያ Eንደተሰጠ ለማወቅ ተችሏል፡፡ Eንዲሁም ሌሎች መጸሐፍትን ለማተም የመሳሪያና 
የሰው ኃይል ብቃት ያላቸው በርካታ መተሚያ ቤቶች Eንዳሉ Eየታወቀ ለህንድ ድርጅት መስጠቱ ሰበቡ 
ለሌብነት Eንዲያመች መሆኑ ግልጥ ነው፡፡ ብዙ ጊዜ ተደጋግሞ Eንደሚነገረው ለትምህርትና ለመንገድ 
ሥራ  በብድረ የሚገኝ ገንዘብ ከሀያ Eስከ ሰላሳ ከመቶው በከፍተኛ ባለሥልጣናት ጠቅላይ ሚንስትሩን 
ጨምሮ Eጅ Eንደሚገባ ከጓዳ ሹክሹክታ Aልፎ Aገር ያወቀው ፀሐይ የሞቀው ሆኗል፡፡ Aንዳንድ 
ታዛቢዎች Eንደሚሉት Eነዚህ መፀሐፍት Aገር ቤት ከታተሙ ይዘታቸው ሾልኮ መምህራንና ወላጆች 
ዘንድ ይደርስና ከመሰራጨቱ በፊት ተቃውሞ ሊገጥመው ስለሚችል ይህን ለመከላከል የተደረገ ሴራ 
ሳይሆን Aይቀርም ይላሉ፡፡  
 
ወያኔ በማስትሬትና በዶክትሬት ዲግሪ በርካታ ተማሪዎች መማር መቻላቸው ለትምህርት መስፋፋትና ጥራት 
Aንዱ መረጃ ነው Eያለ ሲወሸክት የነበረ ቢሆንም  ሁለተኛና ሦስተኛ ዲግሪ  ለማግኘት ትምህርት 
መቀጠል የሚችለው የወያኔ Aባል የሆን ወይም ወደ ፊት Aባል ለመሆን ቃል የገባና የታመነበት Eንደሆነ 
ለድህረ ምረቃ ትምህርት ቅርብ የሆኑ ምንጮች ይናገራሉ፡፡  የድህረ ምረቃ ትምህርት ጥራቱም በጣም 
የዘቀጠና  Aንገት የሚያስደፋ ከመሆኑም በላይ ዘጠና Aምስት Eጁ የመመረቂያ ጽሁፉን የሚያዘጋጀው 
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Eርስ ጋር ተዛማጅ የሆኑ መጸሐፍትና ጥናታዊ ጽሁፎች ላይ የሚገኙ ጽሁፎችን በቀጥታ በመውሰድና 
ደራርቶ የራስ Eንደሆነ በማቀረብ መሆኑ ለጉዳዩ ቅርበት ያላቸው ባለሙያዎች ይናገራሉ።  በሌላ በኩል 
ወያኔ በትግራይ በልዩ ሁኔታ ባስገነባው ኮሌጅ ከAውሮፓ ባስመጣቸው መምህራን Eጅግ በጣም ጎበዝና 
በAብዛኛው የህወሀት Aመራሮች በቅርብና በርቀት ዝምድና ያላቸውን ወጣቶች በመመልመል ልዩ ትምህርት 
Eንዲያገኙ Eየተደረገ መሆኑ ያደባባይ ሚስጥር ነው፡፡  
 
 
 
 
¹¨¼Ž ø`IR zx½ zuT� ¹œFÄÅ ™wJ ¹Šv[« vHÖ ™&{� Âdd H›�ÓH&³ O�ÓY| 
›Ë� cØ} ØÑ”Š| OÖ¹m% {«uJ"" ›Ë� vcÖv| ¨o|T wÀ[Ñ« ¹¾ó ÑHè ¹¨¼Ž 
™Ñ²³ ™TwÑ��ª* OG‹�— vø`IR ›�£� Ø¼m, žm[v� ¨¼Ž¬€% ŸJ¨ÀÁ| õÃ 
¹Q¼O× OG‹� ™ÒJÚJ"" vM³x I¾ vÀJ ›¹zïëO Š« c&J ¼ÒHÖ« ¾F zÖ] 
vzH¾ vœaU¬‚ I¾ ›¹À[c ¼H« vÀJ J¡ ¹H«T xI;J"" ¹¨¼Ž ³`ò¼ Hž| ¹Hj 
OG‹� ¼[ÒÑÖ« ™} vHÖ ¹«à Ñ#Ã¾ QŠez`� ¹xK+^ª* T`Þ« y`Å ¹AÑ]~� 
Ñ�±x ™IÓwx vRwž� ª�«� y{ ¾±ªJ c&J ™o`w;J""  «à Ñ#Ã¾ QŒez,` zx½« 
eºT Oeõ� ¼JŠv[«� {]¡ vmÖ[« ¨×| vO¯Aõ OJ¡ ™íö H&OìÀo v&U`T 
vPe� vž#J ž™±+x ÔI H&¨ÃÀ` |�j ›¹m[« OG‹ ¹™Àww¾ TeÖ&` Š«"" ¹xK+^ª* 
T`Þ y`Å HmÅU ™Hn« HBH| ®O| vI¾ ve^ y{« w¾Ñ”T 98 h& x` ÀU³ 
™�ÀžïH« ™} vHÖ ™ÒJÚJ"" vÓx`� m[Ø OJ¡ Ñv& ¹GŠ ¨À 700 QH&¿� ¹QÖÒ 
ÑŠ±xT ¹| ›�ÀÑw T�T cŠÅ H&Ñ” ™HO�H#� ¼ÒHÖ« ™} vHÖ ž BH| zž#J 
v&H&¿� x` vI¾T ™IÓwx� ™Hm%ØØ` Owž‹� Öm%VJ"" ¹¨¼Ž ™Ñ²³ Pe� ×^ mÆ 
¨Ø~J ¼H« ™} vHÖ ™�ÀÑHë«T ¹AÑ]~ ¨`o ¹zwH� vxK+^ª* w�¡ ¹zžR€« 
OÃx G� zÑ’ OwH# ¨¼Ž ÑÀx ¹Hj� ®¾� ™«× ±^ò OG‹� ™d¾~J"" ¹¨¼Ž 
m%�á¬‚-- OHe— eºT—™±+x— exK| ¨±z--AÑ]~� ™JTA[| ›¹±[ó<|� Ñ�±xT 
w¯Å w�¡ ›¼emOÖ# �€«"" v[Av# ›`Ã{ cvxT v1976 ›�ÃÀ[Ñ#| H&žx\ 
zŠdezªJ"" ¹OHe Qe| H™+¾Åe vj{ zÖm*¬‚ ›`Ã{ zxH: žzcÖ« Ñ�±x ¨À 
250 QH&¿� x` ¨À ^g Ÿ³� R²¨b ¹Q{¨o Š«"" 
 
 
¹OHe ™Ñ²³ ¹M³x� ¹±+� RÓ’| Ox| OÑ�“ x±#F�� vOp×Ö`� Šì Ò±+Ù‚� 
vRï� HRÑÅ ¼À[Ñ« ±O� ™Jvn xH:| vÅ[ Ñî‚ I¾ R¯mx RÀ[Ñ#�� ¹^Â¿ 
e`à}‚�T HRepT P×\� mØH:v{J"" v±&FT Oc[| HTdH+ õ�z ÄU¡^c& 
^Â¿ v™Âe ™vw vzH¾ ™�Ã¾ÀOØ ¨¼Ž ž�¾� wÑ’« Od]¼ Oc[| vUÑÁ I¹ ™¹` 
›¹[Û ›�Ã¾cR HRÅ[Ó vzž{{¾ ›¹×[ Š«"" vÖ\ ±�ÅT ¾F ^Â¿ ›�Ã¾cR 
™Âe R±¶ zIJó<J ¹QJ O[Í ™H "" vzH¾T ¹AÑ` O_| Hw¯Ã� eHOhÖ#� 
eHOcÖz% ¹Qm`v# ¹õ�z ±Ñw¬‚ Ñì*«� v#Å� ¼vdÜ� ™�Ã¾cPT H&¼ÓÃ€« 
¹QïJÒ€« �€« zxI;J"" ¾F v±&F ›�ÃH ¹¨¼Ž v#Å� T`Þ žQH« vz¼¼± 
¹z¨c‹ ™e[•‚� ï} x±#¬‚� Ó� ›�ÃÑz vOmÖJ Ó� ¾¤« ï{B vQJ H&¼À�Ó` 
™ew;J c&H# «eÖ ™ªm*¬‚ Öm%OªJ"" vOG‹T BH#T ¹úHz*Ÿ ›e[•‚ ¾ïz% ¹QH« 
Ø¼m, d¾v[³ OezÒw| ™Hv| c&H# ¹úHz*Ÿ {²v&¬‚ ™devªJ""  
 
 
 


